
مکان زمينه شرح زمان

Westjet Stage موسيقی

کنسرت افتتاحيه جشنواره تيرگان *
ارکستر پرديس به رهبری مازيار حيدری و با همکاری خواننده سوپرانو کامليا دارا

ارکستری با 24 نوازنده سازهای غربی و ايرانی
با حضور افتخاری خانم انوشه انصاری - نخستين بانوی فضانورد ايرانی، هنرمندان جشنواره، سياستمداران و افراد شاخص جامعه ايرانی

پنجشنبه 21 جوالی
20:30 - 22:00

Restaurants خوراک
خوراکهای ايرانی

ارائه انواع خوراکهای ايرانی توسط 6 رستوران
جمعه 22 جوالی
18:00 - 23:00

Int. Market بازار
بازارچه ايرانی

آثار هنری، صنايع دستی، جواهرات، شيرينی، آالت موسيقی و ...  برای فروش در 15 کيوسک ارائه می شوند
جمعه 22 جوالی
18:00 - 23:00

South Orchard Tent خوراک
چايخانه سنتی

ارائه چای و شيرينی در محيطی سنتی توسط گروه نارنج
جمعه 22 جوالی
18:00 - 22:00

MBCS نمايشگاه

نمايشگاه هنرهای تجسمی
نمايش کارهای رضا درخشانی، پرستو فروهر، ترانه گودرزی، عاطفه خاص، اولدوز مسلميان، تايماز مسلميان، ناصر اويسی، حامد صحيحی، سودی 

شريفی، علی سلطانی و عباس اخوان در نمايشگاه "چشم اندازهای جاودانگی"  -  طراحی شده توسط ساناز مزينانی

جمعه 22 جوالی
18:00 - 23:00

Boulevard Tent نمايشگاه

نمايشگاه طراحی پوستر (پرشيانيسيمو)
نمايش کارهای 34 طراح ايرانی به همراه 10 هنرمند افتخاری آيدين آغداشلو، مصطفی اسداللهی، خسرو بيات، محمد احصايی، ابراهيم حقيقی، عباس 

کيارستمی، فرشيد مثقالی، مرتضی مميز، محمد رمضانی و قباد شيوا - طراحی شده توسط مجيد عباسی

جمعه 22 جوالی
18:00 - 22:00

Studio Theatre اهدای جوايز
مراسم اهدای جوايز مسابقات داستان کوتاه و فيلم کوتاه تيرگان

اعالم برندگان، نمايش فيلمهای منتخب و اهدای جوايز
جمعه 22 جوالی
19:00 - 20:30

Fleck Dance Theatre رقص

باله ايرانی
اجرای باله به کارگردانی نيما کيان از سوئد همراه با اپرا و سمفونی های مشهوری چون سرزمين فيروزه ای، باله زن، ويس و رامين و سيمای جان 

که برای موسيقی و حرکات موزون ايرانی تنظيم شده اند برای نخستين بار در کانادا
جمعه 22 جوالی
19:30 - 21:30

Redpath Stage رقص
رقص کردی

اجرای نمونه های مختلف رقص کردی از جمله ديالن، چوپی، سه په، گاراناوا و شيخان توسط گروه رقص خانه کردستان از تورنتو

جمعه 22 جوالی
19:30 - 20:00

Lakeside Terrace گفت و شنود
گپ دوستانه پيرامون تئاتر زهره و منوچهر

شاهرخ مشکين قلم، صدرالدين زاهد و عزيزاهللا بهادری با تماشاگران به زبان پارسی به گفت و شنود می نشينند
جمعه 22 جوالی
20:00 - 21:00

Redpath Stage موسيقی
کينگ رام

اجرای موسيقی تکنو و راک اندرل توسط کينگ رام
جمعه 22 جوالی
21:00 - 21:30

Lakeside Terrace موسيقی
گروه موسيقی سرو

بداهه نوازی در موسيقی سنتی ايران بر اساس تحقيقات آکادميک
جمعه 22 جوالی
21:30 - 22:30

Westjet Stage رقص و موسيقی

گروه شنبه زاده
اجرای آثار متنوعی از رقص و موسيقی جنوب ايران، بخصوص مناطق ناشناخته ای از بوشهر توسط سعيد شنبه زاده، نقيب شنبه زاده و حبيب مفتاح 

بوشهری
جمعه 22 جوالی
21:30 - 22:30

Studio Theatre فيلم
نمايش فيلم "اسرار گنج دره جنی" به کارگردانی ابراهيم گلستان
نمايش فيلم "اسرار گنج دره جنی" برای نخستين بار در کانادا همراه با زير نويس انگليسی

جمعه 22 جوالی
21:45 - 23:00 

Brigantine Room موسيقی
موسيقی جاز شبانه *

ارائه تلفيق منحصر بفردی از اشعار مولوی و حافظ با موسيقی جاز وبلوز توسط رعنا فرحان و گروهش  
جمعه 22 جوالی
22:30 - 23:30

Brigantine Room رقص و موسيقی
راديو جوان دی جی

دی جی دلبر با ريتم ها و آهنگهای جديد خود همه حاضران را به رقص و پايکوبی فرا می خواند
جمعه 22 جوالی
23:30 - 2:00

Restaurants خوراک
خوراکهای ايرانی

ارائه انواع خوراکهای ايرانی توسط 6 رستوران
شنبه 23 جوالی

12:00 - 23:00

Int. Market بازار
بازارچه ايرانی

آثار هنری، صنايع دستی، جواهرات، شيرينی، آالت موسيقی و ...  برای فروش در 15 کيوسک ارائه می شوند
شنبه 23 جوالی

12:00 - 23:00

South Orchard Tent خوراک
چايخانه سنتی

ارائه چای و شيرينی در محيطی سنتی توسط گروه نارنج
شنبه 23 جوالی

13:00 - 22:00

MBCS نمايشگاه

نمايشگاه هنرهای تجسمی
نمايش کارهای رضا درخشانی، پرستو فروهر، ترانه گودرزی، عاطفه خاص، اولدوز مسلميان، تايماز مسلميان، ناصر اويسی، حامد صحيحی، سودی 

شريفی، علی سلطانی و عباس اخوان در نمايشگاه "چشم اندازهای جاودانگی"  -  طراحی شده توسط ساناز مزينانی

شنبه 23 جوالی
12:00 - 23:00



Boulevard Tent نمايشگاه

نمايشگاه طراحی پوستر (پرشيانيسيمو)
نمايش کارهای 34 طراح ايرانی به همراه 10 هنرمند افتخاری آيدين آغداشلو، مصطفی اسداللهی، خسرو بيات، محمد احصايی، ابراهيم حقيقی، عباس 

کيارستمی، فرشيد مثقالی، مرتضی مميز، محمد رمضانی و قباد شيوا - طراحی شده توسط مجيد عباسی

شنبه 23 جوالی
13:00 - 22:00

Harbourkids Tent کودکان
خلق آثار هنری و صنايع دستی برای کودکان

ساخت کالژ، چيدن سفره هفت سين، نقاشی چهره،  بادکنک و پرچم
شنبه 23 جوالی

13:00 - 15:00

Miss Lou's Room کتابخوانی
کتابخوانی شهر نوش پارسی پور

خواندن بخش هايی از کتابهای پر فروش توبا، معنای شب و زنان بدون مردان توسط نويسنده به زبان پارسی
شنبه 23 جوالی

13:30 - 14:30

Brigantine Room موسيقی
گروه موسيقی وصال

اجرای گوشه هايی دلنشين از موسيقی سنتی و نغمه های محلی ايرانی
شنبه 23 جوالی

13:30 - 14:30

Lakeside Terrace موسيقی

معرفی استعدادها و چهره های تازه
تکنوازی گيتار - مانلی جمال

آوای مريم تومرايی با همراهی ساز
سه نوازی سازهای زهی -  سامان شاهی

شنبه 23 جوالی
13:30 - 14:30

MBCS نمايشگاه
تور نمايشگاه هنرهای تجسمی

بازديد از گالری و بحث در مورد هنر معاصر ايران 
شنبه 23 جوالی

14:00 - 14:30 

Studio Theatre موسيقی
سپيده رييس سادات
تکخوانی به همراه سه تار

شنبه 23 جوالی
14:00 - 14:30 

Fleck Dance Theatre تئاتر

نمايش کمدی موزيکال زهره و منوچهر - شاهرخ مشکين قلم *
نمايشی بر اساس اثر معروف ايرج ميرزا "زهره و منوچهر" اقتباسی از ونوس و آدونيس شکسپير به کارگردانی و بازی شاهرخ مشکين قلم، 

صدرالدين زاهد و عزيزاهللا بهادری

شنبه 23 جوالی
14:00 - 15:00

Redpath Stage موسيقی
وحيد منجی

اجرای موسيقی پاپ ايرانی توسط وحيد منجی
شنبه 23 جوالی

14:00 - 15:00

Miss Lou's Room کتابخوانی
کتابخوانی عباس معروفی

نويسنده بخش هايی از کتاب خود را به پارسی خوانده و به پرسش های حاضرين پاسخ خواهد داد
شنبه 23 جوالی

15:00 - 16:00

Lakeside Terrace کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی موسيقی - تنبک

برگزاری کارگاه آموزشی تنبک در سطح ابتدايی توسط آراز نايب پاشايی برای تمام سنين به زبان پارسی
شنبه 23 جوالی

15:00 - 15:30

Westjet Stage رقص 
گروه رقص جاده ابريشم

اجرای رقصهای محلی از نواحی مختلف جاده ابريشم به مديريت دکتر لورل ويکتوريا گری برای نخستين بار در کانادا
شنبه 23 جوالی

15:00 - 16:00

Brigantine Room کودکان
نمايش عروسکی دختر شاه پريان

اجرای نمايش عروسکی دختر شاه پريان که در آن دختر شاه عاشق يک مرد عامی به نام مبارک می شود توسط ويدا قهرمانی شنبه 23 جوالی
15:30 - 16:30

Studio Theatre رقص
آيدا ساکی

اجرای رقصی مدرن که با الهام از قطعه نامدار "نينوا" اثر حسين عليزاده طراحی شده است برای اولين بار در کانادا
شنبه 23 جوالی

15:30 - 16:00

Harbourkids Tent کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی ساخت عروسک برای کودکان

برگزاری کارگاه چگونگی ساخت عروسک ها و اجرای نمايش با آنها برای کودکان بين 5 تا 12 سال توسط ويدا قهرمانی
شنبه 23 جوالی

16:00 - 18:00

Miss Lou's Room ادبيات
سخنرانی دکتر محمد استعالمی

سخنرانی در باره تاريخ و ادبيات ايران به زبان پارسی
شنبه 23 جوالی

16:30 - 17:30

Redpath Stage رقص
گروه رقص آيار 

رقصهای اصيل آذربايجان و قفقاز
شنبه 23 جوالی

16:30 - 17:30

Brigantine Room تئاتر
نقالی گردآفريد

نخستين اجرای گرد آفريد، بانوی نقال ايرانی، در کانادا 
شنبه 23 جوالی

17:30 - 18:30

Studio Theatre فيلم
نمايش فيلم "سايه های بلند باد"  به کارگردانی بهمن فرمان آرا

نمايش فيلم با زيرنويس انگليسی همراه با جلسه پرسش و پاسخ با کارگردان 
شنبه 23 جوالی

17:30 - 19:00

Lakeside Terrace کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی موسيقی - تار
ارژنگ سيفي زاده، بنيان گذار گروه موسيقي وصال تورنتو، آارگاه شناخت و آموزش تار را براي عالقه مندان در تمام رده هاي سني به زبان پارسی 

برگزار مي آند.
شنبه 23 جوالی

18:00 - 18:30

Fleck Dance Theatre رقص

باله ايرانی
اجرای باله به کارگردانی نيما کيان از سوئد همراه با اپرا و سمفونی های مشهوری چون سرزمين فيروزه ای، باله زن، ويس و رامين و سيمای جان 

که برای موسيقی و حرکات موزون ايرانی تنظيم شده اند برای نخستين بار در کانادا
شنبه 23 جوالی

19:30 - 21:30



Redpath Stage رقص
رقص کردی

اجرای نمونه های مختلف رقص کردی از جمله ديالن، چوپی، سه په، گاراناوا و شيخان توسط گروه رقص خانه کردستان از تورنتو

شنبه 23 جوالی
19:30 - 20:00

Lakeside Terrace گفت و شنود
گفت و شنودی با ناصر اويسی و رضا درخشانی در باره هنرهای تجسمی

بحث و گفت و شنود در باره هنرهای تجسمی با ناصر اويسی و رضا درخشانی

شنبه 23 جوالی
19:30 - 20:30

Westjet Stage موسيقی  
گروه موسيقی راديو تهران

اجرای موسيقی راک همراه با اشعار پارسی توسط يکی از گروههای موسيقی زيرزمينی ايران
شنبه 23 جوالی

20:00 - 21:00

Studio Theatre رقص
آيدا ساکی

اجرای رقصی مدرن که با الهام از قطعه نامدار "نينوا" اثر حسين عليزاده طراحی شده است برای اولين بار در کانادا
شنبه 23 جوالی

20:30 - 21:00

Redpath Stage موسيقی
کينگ رام

اجرای موسيقی تکنو و راک اندرل توسط کينگ رام
شنبه 23 جوالی

21:00 - 21:30

Studio Theatre فيلم
نمايش فيلم مرگ يزدگرد به کارگردانی بهرام بيضايی

نمايش فيلم با زيرنويس انگليسی برای نخستين بار در کانادا
شنبه 23 جوالی

21:30 - 23:30

Westjet Stage رقص و موسيقی

گروه شنبه زاده
اجرای آثار متنوعی از رقص و موسيقی جنوب ايران، بخصوص مناطق ناشناخته ای از بوشهر توسط سعيد شنبه زاده، نقيب شنبه زاده و حبيب مفتاح 

بوشهری
شنبه 23 جوالی

21:30 - 22:30

Brigantine Room موسيقی
موسيقی جاز شبانه *

ارائه تلفيق منحصر بفردی از اشعار مولوی و حافظ با موسيقی جاز وبلوز توسط رعنا فرحان و گروهش  
شنبه 23 جوالی

22:30 - 23:30

Brigantine Room رقص و موسيقی
راديو جوان دی جی

دی جی دلبر با ريتم ها و آهنگهای جديد خود همه حاضران را به رقص و پايکوبی فرا می خواند
شنبه 23 جوالی
23:30 - 2:00

Restaurants خوراک
خوراکهای ايرانی

ارائه انواع خوراکهای ايرانی توسط 6 رستوران
يکشنبه 24 جوالی
12:00 - 20:00

Int. Market بازار
بازارچه ايرانی

آثار هنری، صنايع دستی، جواهرات، شيرينی، آالت موسيقی و ...  برای فروش در 15 کيوسک ارائه می شوند
يکشنبه 24 جوالی
12:00 - 20:00

South Orchard Tent خوراک
چايخانه سنتی

ارائه چای و شيرينی در محيطی سنتی توسط گروه نارنج
يکشنبه 24 جوالی
13:00 - 22:00

MBCS نمايشگاه

نمايشگاه هنرهای تجسمی
نمايش کارهای رضا درخشانی، پرستو فروهر، ترانه گودرزی، عاطفه خاص، اولدوز مسلميان، تايماز مسلميان، ناصر اويسی، حامد صحيحی، سودی 

شريفی، علی سلطانی و عباس اخوان در نمايشگاه "چشم اندازهای جاودانگی"  -  طراحی شده توسط ساناز مزينانی

يکشنبه 24 جوالی
12:00 - 18:00

Boulevard Tent نمايشگاه

نمايشگاه طراحی پوستر (پرشيانيسيمو)
نمايش کارهای 34 طراح ايرانی به همراه 10 هنرمند افتخاری آيدين آغداشلو، مصطفی اسداللهی، خسرو بيات، محمد احصايی، ابراهيم حقيقی، عباس 

کيارستمی، فرشيد مثقالی، مرتضی مميز، محمد رمضانی و قباد شيوا - طراحی شده توسط مجيد عباسی

يکشنبه 24 جوالی
12:00 - 18:00

Redpath Stage کارگاه آموزشی 
کارگاه آموزشی رقص جاده ابريشم

کارگاه آموزشی رقص توسط دکتر ويکتوريا گری، موسس کمپانی رقص جاده ابريشم،  به زبان انگليسی
يکشنبه 24 جوالی
12:30 - 13:30

Harbourkids Tent کودکان
خلق آثار هنری و صنايع دستی برای کودکان

ساخت کالژ، چيدن سفره هفت سين، نقاشی چهره،  بادکنک و پرچم
يکشنبه 24 جوالی
13:00 - 15:00

Miss Lou's Room کودکان
داستان گويی برای کودکان

بازگويی داستانی محلی به زبان انگليسی توسط آوا هما نويسنده و داستان سرا برای کودکان بدون محدوديت سنی
يکشنبه 24 جوالی
13:00 - 13:30

Brigantine Room تئاتر
نقالی گردآفريد

نخستين اجرای گرد آفريد، بانوی نقال ايرانی، در کانادا
يکشنبه 24 جوالی
13:00 - 14:00

Studio Theatre موسيقی
سپيده رييس سادات
تکخوانی به همراه سه تار

يکشنبه 24 جوالی
13:30 - 14:00 

Lakeside Terrace کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی رقص برای کودکان

آموزش حرکات ابتدايی و اجرای يک قطعه کوتاه رقص به کودکان 6 تا 12 ساله توسط مينو اخالقی
يکشنبه 24 جوالی
13:30 - 14:00 

Miss Lou's Room کتابخوانی
کتابخوانی شهر نوش پارسی پور

خواندن بخش هايی از کتابهای پر فروش توبا، معنای شب و زنان بدون مردان توسط نويسنده به زبان پارسی
يکشنبه 24 جوالی
13:30 - 14:30 

MBCS نمايشگاه
تور نمايشگاه هنرهای تجسمی

بازديد از گالری و بحث در مورد هنر معاصر ايران 
يکشنبه 24 جوالی
14:00 - 14:30 



Lakeside Terrace کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی موسيقی - دف

برگزاری کارگاه آموزشی دف در سطح ابتدايی توسط آراز نايب پاشايی برای تمام سنين به زبان پارسی
يکشنبه 24 جوالی
14:30 - 15:00

Lakeside Terrace  کودکان
داستان گويی برای کودکان

بازگويی افسانه هايی از مجموعه داستانی "سنگ صبور" به زبان انگليسی توسط آريل بالوی همراه با بداهه نوازی سه نوازنده موسيقی سنتی
يکشنبه 24 جوالی
15:00 - 16:00

Brigantine Room  کودکان
نمايش عروسکی دختر شاه پريان

اجرای نمايش عروسکی دختر شاه پريان که در آن دختر شاه عاشق يک مرد عامی به نام مبارک می شود توسط ويدا قهرمانی يکشنبه 24 جوالی
15:00 - 16:00

Miss Lou's Room کتابخوانی
کتابخوانی عباس معروفی

نويسنده بخش هايی از کتاب خود را به پارسی خوانده و به پرسش های حاضرين پاسخ خواهد داد
يکشنبه 24 جوالی
15:00 - 16:00

Westjet Stage رقص
گروه رقص جاده ابريشم

اجرای رقصهای محلی از نواحی مختلف جاده ابريشم به مديريت دکتر لورل ويکتوريا گری برای نخستين بار در کانادا
يکشنبه 24 جوالی
15:00 - 16:00

Harbourkids Tent کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی ساخت عروسک برای کودکان

برگزاری کارگاه چگونگی ساخت عروسک ها و اجرای نمايش با آنها برای کودکان بين 5 تا 12 سال توسط ويدا قهرمانی
يکشنبه 24 جوالی
16:00 - 18:00

Studio Theatre فيلم
نمايش فيلم کشتزارهای سپيد به کارگردانی محمد رسول اف

نمايش فيلم با زيرنويس انگليسی برای نخستين بار در کانادا
يکشنبه 24 جوالی
16:00 - 17:30

Miss Lou's Room ادبيات
سخنرانی دکتر محمد ابراهيم باستانی پاريزی

سخنرانی در باره تاريخ و ادبيات ايران به زبان پارسی
يکشنبه 24 جوالی
16:30 - 17:30

Redpath Stage موسيقی
گروه موسيقی باربد

اجرای قطعاتی از موسيقی کالسيک ايرانی، موسيقی محلی و قطعاتی تازه با آواهای معاصر
يکشنبه 24 جوالی
17:00 - 18:00

Brigantine Room رقص
سخنی در باره رقص ايرانی توسط نيما کيان بزبان پارسی

سخنرانی نيما کيان، مدير گروه باله ايرانی، در باره رقص ايرانی 
يکشنبه 24 جوالی
17:00 - 18:00

Fleck Dance Theatre تئاتر

نمايش کمدی موزيکال زهره و منوچهر - شاهرخ مشکين قلم *
نمايشی بر اساس اثر معروف ايرج ميرزا "زهره و منوچهر" اقتباسی از ونوس و آدونيس شکسپير به کارگردانی و بازی شاهرخ مشکين قلم، 

صدرالدين زاهد و عزيزاهللا بهادری

يکشنبه 24 جوالی
17:00 - 18:00

Lakeside Terrace بزرگداشت
بزرگداشت بانو سيمين بهبهانی
سخنرانی و گفت و شنود به زبان پارسی

يکشنبه 24 جوالی
17:00 - 18:00

Westjet Stage موسيقی
گروه کر ملی ايران

اجرای ترانه های محبوب و هميشه ماندگار ايرانی و غير ايرانی 
يکشنبه 24 جوالی
18:00 - 19:00

Westjet Stage قرعه کشی
قرعه کشی جوايز

همه بازديد کنندگان می توانند با پر کردن فرمهای مخصوص در اين قرعه کشی شرکت کرده و جوايز اهدايی توسط پشتيبانان مالی جشنواره را از آن 
خود کنند

يکشنبه 24 جوالی
18:00 - 19:00

 Intercontinental
Toronto Centre گاال

ضيافت پايانی جشنواره تيرگان *
با حضور هنرمندان، سياستمداران و افراد شاخص جامعه ايرانی

اجرای بخشی کوتاه از رقص اسطوره ها با تلفيقی از بحر طويل خوانی - رقص شاهرخ مشکين قلم  روی روايت خوانی گردآفريد
آوای کامليا دارا همراه با پيانوی مازيار حيدری **

آتش بازی با طناب و گوی
مراسم اهدای مجسمه آرش کمانگير

يکشنبه 24 جوالی
19:00 - 1:00

برنامه های که نياز به تهيه بليت دارند با * مشخص شده اند


